PRISLISTEN 2019
:: gældende fra februar ::

Kære Forhandler
Som du sikkert allerede har bemærket, så er vores prisliste blevet tyndere. Den er faktisk blevet
30 sider tyndere i alt. Der er sket et par ændringer - de vigtigste er listet herunder:
Nyt i prislisten:
• Materiale angivet i stedet for prisgrupper - se nederst på siden for at se laminatfarver.
• Korpus i egelaminat.
• Sokler samlet under reoler. Fx når et rums brede reoler slutter, så kommer sokler, der passer til
reolerne. Det samme gælder for to og tre rums brede reoler.
• Tillæg for topplader er indregnet i prisen - materiale angivet over prisen. HPL, finér og Cube
Color koster det samme. Linoleum, Fenix laminat og XP mat laminat koster det samme.
• Knopgreb i sort (Varenr.: 5462).
• Push beslag til skuffe (Varenr.: 5466).
• Låse skal angives om det er til højre (Varenr.: 5119) eller venstre (Varenr.: 5120) låge.
• Stumtjener i sort metal med træknager i eg (Varenr.: 7970).
• V jalousiskab (Varenr.: 6361) - jalousifronten er lakkeret i hvid, lysegrå, mellemgrå, koksgrå
eller sort - fås også i alle finértyper.
• Vipbar kabelbakke i tre længder i hvid, alu eller sort (pulverkak) (Varenr.: 8943, 8942, 8941).
• Bordskærmvæg i akustik med 20 mm mineraluld (Varenr.: 5953A, 5952A, 5951A).
• CPU-holder i lille i hvid, alu eller sort (Varenr.: 8009MIC).
• Klap og slids til skriveborde uden mødebue (Varenr.: 7445).
• RAW skriveborde med LINAK aktuatorer.
• RAW bench med LINAK aktuatorer.
• Fælles kabelbakke til bench tilbydes i tre længder i hvid, alu eller sort (Varenr.: 4948, 4946,
4944).
• Gavl til RAW bench (Varenr.: 4972).
• Elipseformede konferenceborde (Side 80-81).
• Kantinebord med sort stel i to længder (Varenr.: 0604, 0606).
• Kompaktlaminattop til miljøstationer og serveringsvogn kan vælges i sort med sort kerne.
Udgåede produkter:
• Cody lounge sofa
• Trebenet bord
• Limbo stoleserie
• Vesper 2 stole
• Pult
• Flow 3-leddet skrivebord med runde søjler
• High/Lite Cube bord (H 740 mm) og bænk (H 430 mm)
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Øst: Søren Arildsen, mobil 26 12 74 11 eller sa@cube-design.dk
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